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 EDITAL Nº 15/2017 – PPCL/UERN - Oferta de Disciplina em Caráter Especial - 2017.2 
  
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL), da            
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), torna público, pelo presente Edital, a  
oferta de disciplina em caráter especial e as normas para matrícula, no semestre 2017.2, no Curso                
de Mestrado Acadêmico em Ciências da Linguagem. 
 
1. DISCIPLINAS E VAGAS  
1.1. O PPCL oferece 50 vagas, distribuídas entre as seis disciplinas ofertadas.  

Código Disciplina CH/CR Professor Dia/ 
Turno/Horário/Dat

a 

PPCL25-2 
 

Seminário temático (Literatura 
Fantástica – sobre devires e 
reversos) 

15/01 Profa. Marisa Martins 
Gama-Khalil (UFU) 

Segunda e Terça - 
19h00 às 22h00/  
Dias 21 e 22 de 

agosto 

 
2. INSCRIÇÕES  
2.1. Poderão inscrever-se candidatos:  
a) Portadores de Diploma de Graduação em Letras/Linguística e Artes ou áreas afins, obtido em               
instituições reconhecidas pelo MEC ou de outros cursos que, segundo avaliação do Colegiado do              
Programa, atendam aos objetivos do curso;  
b) Concluintes de curso de graduação (conforme o subitem a) do item 2.1, desde que comprovem                
que terão concluído o curso antes do término do período de inscrição na disciplina, no PPCL,                
indicado no Calendário deste Edital.  
2.3 As inscrições serão realizadas, exclusivamente online, observando o dia e horário de             
encerramento, indicado no Calendário deste Edital.  
2.4. Para efetuar a inscrição na disciplina como aluno especial, o candidato deverá entregar os               
seguintes documentos: 
a) formulário de inscrição e carta de intenção, devidamente preenchidos, no link            
<https://goo.gl/6p5M76>, até o último dia da inscrição na seleção. Na carta de intenção,             
direcionada ao professor responsável pela disciplina, o candidato deverá justificar as razões que             
motivam cursar a disciplina como aluno especial;  
b) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais),                 
depositados nominalmente, ou por transferência, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         
(Agência: 2380, Operação: 003 e Conta: 3010-1), em nome da FUNCITERN - CIÊNCIAS DA              
LINGUAGEM (CNPJ: 21.212.556/0001-11).  
IMPORTANTE: não serão aceitos depósitos efetuados via envelope, nem pagamento em espécie); 
c) cópias escaneadas do RG e do CPF, em formato JPEG, PNG ou PDF; 
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d) cópia escaneada, em formato JPEG, PNG ou PDF, do Diploma de Graduação (frente e verso),                
reconhecido ou revalidado (no caso, para candidatos estrangeiros e/ou diplomas obtidos no            
exterior) pelo MEC ou Certidão de Conclusão do curso, ou ainda, condicionalmente, declaração             
comprobatória, emitida pelo departamento do curso de graduação, de que o candidato terá             
concluído o curso de graduação antes do término do período de inscrição na disciplina no PPCL.                
Isso quer dizer que, neste caso, o candidato, se selecionado, terá que apresentar, no ato da inscrição                 
na disciplina, o diploma de conclusão de graduação;  
e) cópia escaneada, em formato JPEG, PNG ou PDF, do histórico escolar do curso de graduação;  
ATENÇÃO: Não esqueça de enviar os documentos elencados nos subitens "b", “c” e "d", para o                
email: ppcl.uern@gmail.com 
2.5 Serão indeferidas inscrições em que estejam faltando documentos, quaisquer que sejam,            
dos listados no item 2.4. 
2.6 O candidato, ao efetuar a sua inscrição, declara ciência e concordância com os termos               
deste edital.  
OBSERVAÇÃO: o pagamento da taxa de inscrição só deve ser efetuado caso o candidato seja               
selecionado. Mais informações no item 5.2. 
  
3. SELEÇÃO  
3.1. Caberá à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem            
(PPCL) a decisão sobre o deferimento dos pedidos de inscrição, com base na análise da               
documentação apresentada e no atendimento a todos os itens descritos na seção 2.  
3.2.  Nesta fase, não caberá recurso.  
  
4. CALENDÁRIO 

Período de inscrição:  de 10 a 20 de agosto de 2017, até às 20 hs 

Homologação das Inscrições:  20 de agosto de 2017, às 22 hs  

Período das aulas:   21 e 22 de agosto de 2017 
  
5. INSCRIÇÃO DE ALUNOS REGULARES DO PPCL 
5.1. O pedido de matrícula para os alunos regulares do PPCL, que estão isento de qualquer                
pagamento de taxa, se dará mediante entrega na secretaria do PPGL, de requerimento de matrícula               
(https://goo.gl/iRxSD9) devidamente preenchido, com a anuência do professor orientador do          
referido aluno. 
 
6. CASOS OMISSOS  
6.1. Os casos omissos a este edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPCL.  
  

 
Mossoró/RN, 10 de agosto de 2017.  

 
  

______________________________  
Coordenador do PPCL  

Portaria nº. 0077/2016-GR/UERN  
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